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 الفصل األول 
 تعـــاریــــــــف 

 

 متك��ون للكلم��ات والعب��ارات التالی��ة ، المع��اني الموض��حة ق��رین ك��ل منھ��ا ، م��ال 

  یقتض السیاق معنى آخر :

 .وزارة المالیة  : الوزارة                                              

 المالیة. وزیر : الوزیر                                               

 مصرف قطر المركزي . : المصرف                                            

 مجلس إدارة المصرف . : المجلس                                               

 محافظ المصرف . : المحافظ                                              

الوح��دة اإلداری��ة المختص��ة بالمص��رف ، ویص��در بتحدی��دھا  :                                 اإلدارة المختصة   

 قرار من المحافظ .

م��ن ) 190لجن��ة ف��ض المنازع��ات المنش��أة بموج��ب الم��ادة ( : اللجنة                                                 

رقم قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة 

 . 2012لسنة  13

ھي البنك أو محل الصرافة األجنبي ال�ذي یعم�ل خ�ارج قط�ر  : * اإلدارة األجنبیة

 . ویتولى إدارة محل الصرافة في قطر

أي بن����ك أو ش����ركة ت����أمین أو إع����ادة ت����أمین أو اس����تثمار أو  : المؤسسات المالیة 

تموی����ل أو ص����رافة أو مكت����ب تمثی����ل أو وح����دة خارجی����ة ، 

مؤسس����ات المالی����ة الت����ي یص����در بتحدی����دھا وغیرھ����ا م����ن ال

خص لھ����ا یم أعمالھ����ا ق����رار م����ن المص����رف ، ویُ����روتنظ����

، بمزاول����ة ك����ل أو بع����ض  ق����انون المص����رفوفق����اً ألحك����ام 

 وإع�����ادة الت�����أمین األعم�����ال المص�����رفیة وأعم�����ال الت�����أمین

واالس���تثمار والتموی���ل والص���رافة ، وغیرھ���ا م���ن األعم���ال 

تـ������ـي یــحددھـ������ـا والخ������دمات واألنـــشــ������ـطة المــ������ـالیة ال

 الـــمــصرف .

 
 

 

 

 
 . 2012لسنة  13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 1التعاریف من المادة (

 ) .6صفحة رقم ( 2011* تعریف اإلدارة األجنبیة حسب ما ورد في كتاب تعلیمات محال الصرافة حتى مایو 
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البن��وك ، وش��ركات الت��أمین وإع��ادة الت��أمین واالس��تثمار  : المؤسسات المالیة اإلسالمیة

یص�در الت�ي  والتمویل ، وغیرھا من المؤسسات المالیة 

بتحدی����دھا وتنظ����یم أعمالھ����ا ق����رار م����ن المص����رف ، 

، بمزاول��ة  ق�انون المص��رفویُ�رخص لھ��ا وفق�اً ألحك��ام 

ك���ل أو بع���ض األعم���ال المص���رفیة وأعم���ال الت���أمین 

وإع���ادة الت���أمین واالس���تثمار والتموی���ل وغیرھ���ا م���ن 

األعم���ال والخ���دمات واألنش���طة المالی���ة الت���ي یُح���ددھا 

 المصرف ، طبقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة . 

  

ق����انون عن����وي م����رخص ل����ھ وفق����اً ألحك����ام أي ش����خص م :  البنوك 

ع���ض األعم���ال المص���رفیة بمزاول���ة ك���ل أو ب  المص���رف

 واالستثماریة والتنمویة في الدولة . 

  ق����انون المص����رفالبن����وك الم����رخص لھ����ا وفق����اً ألحك����ام  : البنوك اإلسالمیة 

بمزاول��ة ك��ل أو بع��ض األعم��ال المص��رفیة واالس��تثماریة 

 والتنمویة ، وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة .

،  ق���انون المص���رفألحك���ام  البن���وك الم���رخص لھ���ا وفق���اً  : البنوك المتخصصة

          بمزاول��ة ك��ل أو بع��ض األعم��ال المص��رفیة واالس��تثماریة 

 والتنمویة ، بصورة أساسیة في قطاعات اقتصادیة محددة .

،  ق��انون المص��رفأي ش��ركة م��رخص لھ��ا وفق��اً ألحك��ام  : شركات االستثمار

بمزاول���ة ك���ل أو بع���ض األعم���ال االس���تثماریة دون تلق���ي 

 الودائع .

،  ق��انون المص��رفأي ش��ركة م��رخص لھ��ا وفق��اً ألحك��ام  : شركات التمویل 

بمزاول��ة أعم��ال التموی��ل الم��الي وم��نح االئتم��ان والق��روض 

االس���تھالكیة المختلف���ة ، أو أي أعم���ال تموی���ل متخصص���ة 

 یحددھا المصرف .

،  ق��انون المص��رفأي ش��ركة م��رخص لھ��ا وفق��اً ألحك��ام  : محال الصرافة 

 رافة دون تلقي الودائع .بمزاولة أعمال الص
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أي ش����ركة اس����تثماریة ، أو ف����رع لش����ركة اس����تثماریة      : الوحدات الخارجیة 

أجنبی�������ة ، وأي بن�������ك أو ف�������رع لبن�������ك قط�������ري أو              

، ق��انون المص��رفأجنب��ي ، م��رخص ل��ھ وفق��اً ألحك��ام 

بمزاول������ة ك������ل أو بع������ض األعم������ال المص������رفیة أو 

 الودائع .  االستثماریة في الدولة ، دون تلقي

المكات���ب الت���ي یقتص���ر نش���اطھا عل���ى تمثی���ل البن���وك  : مكاتب التمثیل 

الدولة ، دون أن یك�ون  يوشركات االستثمار األجنبیة ف

لھ���ا تلق���ي الودائ���ع أو مزاول���ة األعم���ال المص���رفیة أو 

 االستثماریة أو أعمال الصرافة .

ي األوراق المالی�ة المؤسسات الت�ي تق�دم االستش�ارات ف� : المؤسسات االستشاریة 

أو أي أدوات استثماریة أو مالیة أخرى ، ویُ�رخص لھ�ا 

 من قبل المصرف .

األوراق والمس��كوكات النقدی��ة والنق��د الرقم��ي ، وغیرھ��ا  : النقد 

 من األدوات النقدیة التي یصدر بھا قرار من المصرف .

ي ذل�ك األعمال الت�ي تق�دمھا المؤسس�ات المالی�ة ، بم�ا ف� : الخدمات المالیة

المؤسس����ات المالی����ة اإلس����المیة ، ویص����در بتحدی����دھا 

 وتنظیم تقدیم كل منھا ، قرار من المصرف .

مبالغ تودع بفائدة أو بعائد أو ب�دونھما بع�د االتف�اق عل�ى  : الودائع

سدادھا عند الطلب أو ألج�ل أو ف�ي األح�وال الت�ي یتف�ق 

ل الودائ���ع المتفق���ة م���ع أحك���ام الش���ریعة معلیھ���ا ، وتش���

 میة .اإلسال

تب��دیل العم��الت المختلف��ة واالتج��ار فیھ��ا وف��ي الش��یكات  : الصرافةأعمال 

الس��یاحیة وس��بائك المع��ادن الثمین��ة ، وإص��دار وقب���ول 

الح���واالت م���ن المراس���لین المرخص���ین ، وأي أعم���ال 

 یحددھا المصرف .
 

 ألم���وال األخ���رى القابل���ة لالس���ترداد،قب���ول الودائ���ع وا : األعمال المصرفیة
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س�������ھیالت االئتمانی�������ة ، وخص�������م األوراق وم�������نح الت

المالی�����ة وش�����رائھا وبیعھ�����ا ، والمت�����اجرة ف�����ي أدوات 

النق���د والم���ال والص���رف األجنب���ي والمع���ادن الثمین���ة ، 

وإص�������دار الش�������یكات وبطاق�������ات االئتم�������ان وأدوات 

    ال������������دفع األخ������������رى ، وإص������������دار الض������������مانات

وااللتزام���������ات ، وأي أعم���������ال أخ���������رى یح���������ددھا 

 المصرف .
 

  االس�����تثمار للغی�����ر ، وممارس�����ة الوس�����اطة والوكال�����ة : تثماریةاألعمال االس

المالی���ة ، وترتی���ب االكتت���اب الع���ام ، وتق���دیم خ���دمات 

الحف����ظ واألم����ان ، واالش����تراك ف����ي إص����دار األس����ھم 

وغیرھ������ا م������ن األوراق المالی������ة ، وإدارة المح������افظ 

والص������نادیق االس������تثماریة ، واالتج������ار ف������ي أدوات 

والمع���ادن الثمین���ة ، النق���د والم���ال والص���رف األجنب���ي 

بش������أن أس������واق رأس الم������ال وتق������دیم االستش������ارات 

ب���دمج وش���راء وبی���ع الش���ركات ، والخ���دمات المتص���لة 

   وأي أعمال أخرى یحددھا المصرف .
 

 وال .حالشخص الطبیعي أو المعنوي ، حسب األ : الشخص
 

ك���ل ش���خص طبیع���ي أو معن���وي یتلق���ى أو یتعام���ل ف���ي  : العمیل

، م����ع إح����دى المؤسس����ات  إح����دى الخ����دمات المالی����ة

المالی���ة ، كم���ا یعتب���ر عم���یالً ك���ل م���ن ش���رع ف���ي تلق���ي 

أو التعام������ل ف������ي إح������دى الخ������دمات المالی������ة م������ع 

 المؤسسات المالیة .
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 السنة المیالدیة . : السنة المالیة 

) م�����ن ق�����انون مص�����رف قط�����ر 138حس�����ب الم�����ادة (

لس���نة  13المرك���زي وتنظ���یم المؤسس���ات المالی���ة رق���م 

لك����ل المؤسس����ات المالی����ة المالی����ة  الس����نة أتب����د 2012

ف���ي الی���وم األول م���ن ش���ھر ین���ایر وتنتھ���ي ف���ي الی���وم 

 الحادي والثالثین من شھر دیسمبر من كل عام .

   وذلك فیما عدا الحاالت التي یحددھا المصرف .
 


